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Shrnutí a doporučení

Politická doporučení zdola pro spravedli-
vou transformaci obsažená v této publika-
ci představují konkrétní návrhy na opatře-
ní pro úspěšnou ekonomickou proměnu 
uhelných krajů. Tato doporučení přitom 
vznikla dosud nejdůsledněji zpracovanou 
participativní analýzou stěžejních problé-
mů spravedlivé transformace. Vychází       
z rozhovorů se zástupkyněmi a zástupci 
osmi občanských iniciativ, které již nyní 
zlepšují kvalitu života v Karlovarském, Ús-
teckém a Moravskoslezském kraji. Dá se 
proto důvodně očekávat, že tato opatření 
budou mít širokou společenskou podpo-
ru, budou efektivně řešit souběh různých 
sociálních problémů a vhodným způso-
bem doplní distribuci prostředků z Fondu 
spravedlivé transformace.

Perspektiva občanských iniciativ je důleži-
tá pro hodnocení úspěšnosti transforma-
ce. Mělo by k ní být přihlédnuto v pláno-
vání a měla by povzbudit další možnosti 
otevřené a smysluplné komunikace s ve-
řejnou správou. Díky zhodnocení procesu 
spravedlivé transformace z různých úhlů 
pohledu je možné předejít kontraproduk-
tivním investicím, které oddálí potřebnou 
transformaci, či v konečném důsledku 
zvýší její cenu. Perspektivy pro spraved-
livou transformaci zdola se soustředí na 
sociální spravedlnost a soudržnost, stabil-
ní ekonomiku a ekologickou udržitelnost. 
Tato hlediska také preferují při hodnocení 
úspěšnosti transformace výše než pro-
duktivní investice a „zelený“ růst.

Jednou ze zásadních překážek pro úspěš-
nou transformaci je nesrozumitelnost         
a procedurální nejasnost. Pouze velmi 
malá část veřejnosti má představu o poj-
mu spravedlivé transformace a ani mezi 
veřejností odbornou není sdílená předsta-

va o žádoucím výsledku proměny. Z toho-
to důvodu uvádíme v dokumentu i přímé 
citace, kterými místní aktéři a aktérky po-
pisují zásadní problémy a pojmenovávají 
žádoucí řešení. Tímto způsobem ukazují, 
jakým způsobem je možné srozumitelně   
a pochopitelně komunikovat kroky vedou-
cí k transformaci ekonomiky.

Výsledná analýza pak sestává ze dvou 
částí. V první části text shrnuje současný 
vývoj přípravy spravedlivé transformace, 
včetně kritiky jeho nedostatků z hlediska 
transparentnosti a participace, stejně jako 
relevanci politických opatření navrhova-
ných zdola, tedy aktéry z veřejné sféry                                                                                  
a místním obyvatelstvem. Formuluje rov-
něž doporučení pro zvýšení vlivu veřejnos-
ti na rozhodování a pro zajištění prospěš-
nosti transformace z hlediska místních 
potřeb. Jádrem analýzy je pak část druhá, 
jež navrhuje konkrétní řešení v pěti tema-
tických oblastech, jež by měla reflektovat   
i ekonomická restrukturalizace. 

  2

smysluplná participace, 
důstojná a smysluplná práce, 
dostupné a udržitelné bydlení, 
dostupné ceny energií, investice do 
energetických úspor a vysvobození 
lidí z dluhových pastí, 
a v neposlední řadě změny v kra-
jině, aby byla přístupná všem 
a spravovaná udržitelně. 

Shrnutí identifikovaných potřeb a doporu-
čených politických návrhů pro jejich řeše-
ní přinášíme níže ve formě tabulky. 

Těmito tématy jsou: 
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Doporučení 

Proces přípravy spravedlivé transformace ohrožuje nedostatečná participace přímo 
dotčených osob, což může mít za následek nepochopení až odpor vůči zaváděným 
opatřením.

Tato politická doporučení zdola vznikala participativním způsobem, polostrukturova-
nými rozhovory, formálními i neformálními diskuzemi přímo v lokalitách, v nichž žijí 
a působí angažovaní lidé, kteří proměňují své okolí v uhelných regionech k lepšímu. 
Ačkoliv doporučení nejsou vyčerpávající, dávají více prostoru vyjádření potřeb míst-
ních lidí, než jim umožňovaly participativní aktivity v rámci přípravy plánů spravedlivé 
transformace vytvořených ministerstvy a kraji. 

Jejich bližší rozpracování naleznete v kapitole 2: Co potřebují uhelné regiony. Ta přiná-
ší identifikaci klíčových potřeb a návrhy vhodných politik, které povedou k ekologické 
udržitelnosti a sociální soudržnosti, a dá se od nich důvodně očekávat, že budou mít 
veřejnou podporu.

Identifikované potřeby 
místních lidí

Smysluplná účast při 
plánování a rozhodo-
vání

Vznik občanských shromáždění a místních rad, které 
se budou moci podílet na plánování
Menší a cílená setkání s jednotlivými skupinami při 
plánování
Proaktivní informování veřejnosti ze strany veřejné 
správy v přípravách politik
Větší díl veřejných prostředků menším iniciativám
Veřejné konzultace k plánům spravedlivé transforma-
ce, ale i k jednotlivým stěžejním projektům 
Pomoc s přípravou a administrativou projektů pro 
menší žadatelské subjekty

Navrhovaná řešení
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Důstojná a smysluplná 
práce

Dostupné a udržitelné 
bydlení

Konec energetické 
i jiné chudoby: 
dostupná energie 
a vysvobození 
z dluhových pastí

Krajina přístupná 
lidem a spravovaná 
udržitelně

Podpora důstojných pracovních míst v sektorech, 
které podle analýzy potřeb trpí jejich nedostatkem 
(například pečující profese jako lékařky, ošetřova-
telky, učitelky, či řemesla)
Podpora vzdělání, které souvisí s výše zmíněnými 
sektory
Podpora v administrativních a byrokratických úko-
nech pro malé a začínající podnikatele, či družstev-
ní podniky, obzvláště se založením živnosti
Snížení zdanění práce, aby motivovalo přechod ze 
švarcsystému k důstojným pracovním poměrům
Tvorba pracovních míst co nejblíž domovu, napří-
klad formou garantovaných zelených a důstojných 
pracovních míst
Umožnění a podpora rekvalifikace v rámci stávající-
ho kontraktu
Podpora zaměstnávání Romů a Romek v samosprá-
vách a veřejných institucích
Uznání a podpora alternativní a neformální formy 
práce, například sousedské výpomoci, či participa-
tivní systém záruky kvality
Zajištění dostupného kvalitního celoživotního vzdě-
lávání a účelné rekvalifikace ve spolupráci 
s budoucími zaměstnavateli

Podpora ekologických renovací, snížení nákladů na 
energie skrze investice do obnovitelných zdrojů 
a zateplení
Převod nemovitého majetku velkých vlastníků do 
bytových družstev, nebo místním obyvatelům
Podpora sociálního bydlení 

Konec soukromých exekutorů; teritorialita exekutorů
Milostivé léto
Oddlužení
Investice do energetických úspor
Podpora komunitní obnovitelné energetiky

Zapojení veřejnosti do plánování dalekosáhlých 
změn v krajině    
Vymezení prostoru pro rekultivace pomocí přiroze-
né obnovy přírody (ekologická sukcese)
Budování přírodě blízkých opatření
Podpora mladých a začínajících zemědělců

4
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Spravedlivá transformace neboli spraved-
livý přechod od uhlí je proces, jak ukončit 
činnost průmyslu zatěžujícího životní pro-
středí tak, aby na to nedoplatili zaměst-
nanci uhelných dolů a elektráren, jejich 
rodiny a další lidé z regionů závislých na 
těžbě a spalování uhlí. O historii spraved-
livé transformace a českém kontextu jsme 
vydali publikaci v roce 2020, v níž jsme 
přinesli i doporučení, jak zajistit, aby ten-
to proces skutečně odpovídal potřebám 
lidí, jichž se odchod od uhlí v České re-
publice nejvíce dotkne.1 

Co se od minulého roku změnilo? Přede-
vším to, že začal vznikat Plán spraved-
livé územní transformace (dále PSÚT). 
Tento dokument, který je základním 
kompasem pro získání peněz z Fondu 
spravedlivé transformace EU, společ-
ně vytvářela ministerstva a tři „uhelné“ 
kraje: Karlovarský, Ústecký a Morav-
skoslezský. Jsou v něm vyjmenovány 
priority, které chtějí jednotlivé kraje fi-
nancovat, a předvybrány takzvané stra-
tegické projekty, které z Fondu spraved-
livé transformace dostanou větší podíl. 

Přitom podle EU by tento fond měl být pri-
márně rozdělen mezi malé a střední pod-
niky.2 Proces přípravy tohoto Plánu pro-
běhl velmi rychle, netrval ani rok, takže 
se obyvatelstvo tří dotčených krajů nejen 
nestihlo zapojit, ale často se o přípravách 
ani nedozvědělo. Nyní Plán čeká na schvá-
lení novou českou vládou a následně Ev-
ropskou komisí. Poté by měly do České 
republiky dorazit peníze z Fondu spraved-
livé transformace, část z nich by se měla 
rozdělit mezi strategické projekty (přesná 
výše je v jednání), a pak se konečně ote-

vře tato možnost i řadovému obyvatelstvu 
v Operačním programu spravedlivé trans-
formace.

Bylo by přitom krátkozraké považovat 
za spravedlivou transformaci pouze roz-
dělení peněz z jednoho fondu. Z Fondu 
pro spravedlivou transformaci přijde do 
České republiky pouze 42 miliard korun, 
které si kraje rozdělí. Například Ústecký 
kraj tedy dostane zhruba tolik, co je je-
den jeho roční rozpočet. Může to tak být 
příjemná finanční výpomoc, rozhodně to 
ale nestačí na dlouhodobé změny krajů            
k menší závislosti na uhlí. Má-li být proces 
spravedlivé transformace úspěšný, nemů-
že se obejít bez dalšího financování z do-
mácích zdrojů.

Základem dobře provedené spraved-
livé transformace je přitom vytvoření 
vize, kam by měly jednotlivé regiony 
směřovat, vize budoucnosti, na které 
se bude podílet co nejvíce místních lidí. 
Tato dlouhodobá vize by měla obsaho-
vat jednotlivé kroky, jak jí dosáhnout. Ty 
ovšem nemusí být nutně financovány                        
z Fondu spravedlivé transformace, na je-
hož „vyčerpání“ se aktuálně spěchá, ale také                                     
z Modernizačního fondu, Fondu obnovy           
a mnoha dalších ekonomických nástrojů 
a možností, které budou v následujících 
letech přibývat.

Současný vývoj v plánování 
proměny uhelných krajů 
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Jak proměnit eko-
nomiku, aby sloužila 
obyčejným lidem: 
politická doporučení 
zdola

Základní nástroj pro financování promě-
ny krajů zasažených těžbou uhlí dnes 
představuje zmiňovaný Fond spravedlivé 
transformace (dále FST). Proměna ekono-
miky uhelných regionů se bez masivních 
investic neobejde a FST nabízí významnou 
příležitost k financování brzkých a zásad-
ních změn. Zaměřuje se na malé a střední 
podniky, má pomoci vzniku nových firem, 
výzkumu a inovacím, či nápravě ekologic-
kých škod. Má také zajistit rekvalifikace 
a další vzdělání pracujících ohrožených 
ztrátou zaměstnání, a zajištění potřebné 
podpory v hledání zaměstnání nového.3 

Nedůvěra veřejnosti v proměnu velkých 
znečišťovatelů

Zásada znečišťovatel platí (Polluter pays principle) říká, že společnosti, které 
způsobují degradaci životního prostředí, mají nést náklady na nápravu způsobe-
ných škod. Podle reportu Carbon Majors má více než 70 % celkových emisí oxidu 
uhličitého na svědomí 100 společností.6 Mnohé z těchto firem přitom aktivně brání 
zavádění odpovídajících opatření pro řešení klimatických změn. Například ropná 
společnost Exxon věděla o dopadech svého podnikání již před více než čtyřiceti 
lety. Přesto se rozhodla investovat nemalé finanční prostředky do dezinformačních 
kampaní a politického lobbingu namísto snahy o změnu obchodního modelu.

Není proto žádným překvapením, že fosilní korporace ztrácí důvěryhodnost pro 
spolupráci při řešení klimatické a environmentální krize. Rostou také snahy veřej-
nosti o dohnání fosilních firem k zodpovědnosti. Kampaň #ExxonKnew usiluje          
o zahájení vyšetřování, které má dokázat právní odpovědnost firmy za prohloube-
ní klimatické krize.7 U příležitosti klimatického summitu v Glasgow vznikla iniciati-
va Collapse Total, která sbírá mezinárodní podporu pro ukončení činnosti ropné 
firmy Total.8 Ta investuje do nových ropovodů, plynovodů a plynových terminálů                                                                            
v Africe, navzdory varováním před dopady změny klimatu na životní prostředí           
a místní komunity. Protože je nepravděpodobné, že by firma ukončila svou specia-

Dodržování podmínek a pravidel Evrop-
ské komise pro rozdělení fondu přitom 
tvoří nutný základ pro smysluplné využití 
dostupných prostředků. Dnešní tendence 
v přípravě plánů pro spravedlivou trans-
formaci regionů jdou ale do značné míry 
naopak proti duchu těchto podmínek.                         
V přípravě Plánu spravedlivé územní 
transformace v Česku hrozí malá místní 
účast, nedostatečné porozumění proce-
sům, neuspokojivá podpora rekvalifikací 
zaměstnanců uhelného průmyslu a pře-
devším neférové přerozdělení většiny 
prostředků velkým firmám, varovala již                                                                               
v červenci letošního roku průběžná zprá-
va CEE Bankwatch.4 Stejně tak vede ne-
průhlednost procesů k významným ko-
rupčním rizikům.5  
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Podmínky Evropské komise pro rozdělo-
vání peněz přitom lze důvodně kritizovat            
a samy o sobě nemohou naplnění míst-
ních potřeb zajistit. Evropská komise cílí 
Fondem spravedlivé transformace na 
takzvaně produktivní investice s cílem 
přispět k růstu HDP. Prostředky mají slou-
žit pro výrobu a služby, které vytváří další 
kapitál a zaměstnanost v regionech. Otáz-
kou ovšem zůstává, zda je produktivita 
investic vhodným ukazatelem pro posou-
zení ekonomické proměny. Jinými slovy, 
dovede zvýšení zaměstnanosti zajistit dů-
stojnou a smysluplnou práci? Dovede růst 
bohatství v kraji pomoci zlepšit materiální 
podmínky těm, kdo to potřebují? Hledis-
ko produktivity investic samo o sobě na 
tyto otázky odpovědět nedokáže, a právě 
proto je zapotřebí hledat další kritéria pro 
určení priorit ekonomické transformace.

V tomto dokumentu proto identifikujeme 
politiky pro spravedlivou transformaci, 
které by byly široce společensky přijatel-
né a směřovaly zároveň k ekologické udr-
žitelnosti, rozvoji společenské soudrž-
nosti a naplnění potřeb obyčejných lidí. 

Rozšiřujeme tak pojetí spravedlivé trans-
formace dál za snahu o zvýšení HDP krajů 
dotčených těžbou uhlí, které považujeme 
za druhotný, ne-li přímo nesprávný cíl. 
Zužovat téma spravedlivé transformace 
pouze na produktivní rozdělení finančních 
prostředků z FST může opomíjet existují-
cí mocenské a ekonomické nerovnosti, 
které zhoršují kvalitu života místních lidí          
a které je možné řešit spíše spravedlivěj-
ším rozdělením zdrojů, než ekonomickým 
růstem. Řešení palčivých problémů a je-
jich formulování přímo dotčenými lidmi 
může naopak zvrátit odloučení lidí od 
politiky a vytvářet příležitosti pro jejich 
zapojení a v důsledku i podporu přija-
tých opatření.

lizaci v bezohledném využívání fosilních zdrojů energie, veřejnost po celém světě 
požaduje ukončení činnosti firmy.

Podobně koalice Budoucnost po konci Shellu (Future Beyond Shell) ve svých 
návrzích pro spravedlivou transformaci této konkrétní firmy s pokračováním čin-
nosti této korporace v dnešní podobě nepočítá. Firma Shell není důvěryhodným 
partnerem pro plánování spravedlivé transformace, protože její obchodní model je 
postavený na generování zisku z drancování přírody a nedůstojných podmínkách 
pracujících. Způsob jejího řízení podrývá demokratické principy a dá se tak důvod-
ně očekávat, že pro spravedlivou transformaci bude vytvářet zavádějící a falešná 
řešení. Řízený rozklad ropného nadnárodního koncernu způsobem, který zároveň 
zlepší životní situaci zaměstnanců, ale i komunit dotčených těžbou ropy, tak dovádí 
do důsledků pravidlo znečišťovatel platí.

V uplynulých letech se v České republice výrazně snížila legitimita uhelných spo-
lečností. Ať už se podíváme na posun ve veřejném mínění, či na demonstrace                                                    
a přímé akce namířené proti uhelným firmám, využívání uhlí ztrácí veřejnou podpo-
ru.9 Směřování veřejných prostředků do rukou největších znečišťovatelů tak může 
ohrozit důvěryhodnost spravedlivé transformace v očích široké veřejnosti.
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Politiky zdola slouží jako doporučení 
nejen pro distribuci fondu spravedlivé 
transformace, ale i pro politickou práci 
a opatření zaváděná jak na národní, tak i 
krajské a obecní úrovni. Navíc slouží       i 
jako korekce současných plánů územní 
spravedlivé transformace pro Evropskou 
komisi, která plány schvaluje a kontroluje. 
Mohou ukázat jiné, často opomíjené per-
spektivy a poskytnout úplnější informace 
pro politické rozhodování. Díky návrhům 
formulovaným zdola – tedy přímo zasaže-
nými či zaangažovanými lidmi – je možné 
lépe zhodnotit předpokládané dopady 
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Ekonomický růst jako zavádějící ukazatel 
pro úspěšnou ekonomickou transform-
caci uhelných regionů

Útlum využívání uhlí, jednoho z emisně nejnáročnějších paliv, je základem snahy 
o snižování emisí skleníkových plynů. Pro řešení klimatické krize jsou ovšem mnoh-
dy zaváděna opatření, která nenabízí adekvátní odpověď. Jsou buď nedostatečná   
a jejich dopad je příliš malý, nebo vytváří nové zásadní problémy pro ekosystémy či 
společnost. Tato řešení jsou vedena snahou o zelený růst, tedy ekonomický růst, 
který nebude nadmíru zatěžovat životní prostředí. Spoléhají přitom na otevírání 
nových trhů, zavádění nových (či dosud neexistujících) technologií, či domněle 
neomezenou sílu přírody kompenzovat environmentální degradaci.

Snaha o ekonomický růst za současného snižování environmentálních dopadů — 
koncept známý jako decoupling  —  je ale odsouzena k nezdaru. Dosavadní zkuše-
nosti popírají představu, že by odpoutání křivek ekonomického růstu od dopadů 
na ekosystémy mohlo proběhnout v dostatečném rozsahu a dostatečně rychle.10 
Existují pouze dočasné či lokální zdokumentované případy relativního decouplin-
gu. V dokumentu Decoupling debunked (Decoupling vyvrácen) proto autoři 
navrhují doplnit kritérium efektivity využívání přírodních zdrojů (efficiency) o kri-
térium dostatku (sufficiency) a omezit zbytnou výrobu.11 Snižování výroby a spo-
třeby totiž nemusí nutně snižovat kvalitu života, ale naopak může významně snížit 
environmentální zátěž. Důsledné posouzení zaváděných opatření podle „principu 
předběžné opatrnosti“ umožní vyvarovat se negativních důsledků předtím, než 
nastanou.

Pokud má spravedlivá transformace oživit ekonomiku uhelných krajů způsobem 
přijatelným jak pro obyvatele, tak pro životní prostředí, bylo by žádoucí předejít pří-
padné ztrátě investovaného úsilí a finančních zdrojů do neadekvátních řešení. Pro-
to je důležité při rozhodování vzít v úvahu i jiná kritéria než jen produktivitu investic.

politických rozhodnutí. Veřejnosti slouží i 
jako kompas k posuzování stávajících po-
litik a jednání veřejné správy a politiků.  

Spravedlivá transformace, má-li být 
úspěšná, musí vycházet z potřeb místních 
lidí. Tento text ukazuje, že v uhelných regi-
onech není zdaleka jedinou otázkou, čím 
nahradit uhlí a zaniklá pracovní místa. Nej-
častěji skloňovanými problémy byla ne-
dostupnost bydlení, rostoucí ceny ener-
gií, dluhové pasti, omezené možnosti 
podnikat nebo pracovat blízko domova, 
předsudky a nerovné zacházení s lidmi 
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z „vyloučených lokalit12“, a samozřejmě 
zdevastovaná krajina, na které se navíc 
začíná podepisovat sucho a změna kli-
matu. Úspěšná spravedlivá transforma-
ce je tak také příležitostí, jak řešit více 
krizí současně. 

Pokud úspěšná nebude, hrozí naopak 
vyprázdnění celého pojmu a vytvoření 
nových, případně utvrzení stávajících ne-

spravedlností a nerovností. Proto se musí 
spojit místní lidé, podnikatelé a podnika-
telky, spolky, místní akční skupiny, lidé 
ohrožení ztrátou zaměstnání i zástupci 
velkých firem a společně vyvinout vizi 
do budoucna a kroky, které k ní potřebují 
společně uskutečnit. K tomu mohou dojít 
pomocí osvědčených metod participace, 
využitých například při energetické trans-
formaci v jiných evropských regionech. 

Když priority spravedlivé transformace 
určuje široká veřejnost

Obecné principy pro skutečně spravedlivou transformaci předkládá kupříkladu 
studie Budoucnost, kterou chceme, publikovaná skupinou výzkumníků v rám-
ci zmiňované iniciativy Future Beyond Shell.13 Narozdíl od ekonomické proměny 
zacílené primárně na povzbuzení jiného typu ekonomického rozvoje se soustředí 
především na vyrovnání nespravedlností, které způsobuje závislost na využívání 
fosilních zdrojů energie.

Například těžba nerostných surovin pro obnovitelnou energetiku v průmyslovém 
měřítku nemůže mít za následek vznik nových zdevastovaných území – oběto-
vaných zón. Spravedlivá transformace má zamezit environmentálnímu rasismu, 
tedy využívání přírody, které vede k útlaku etnických skupin. Podobně má vyrovná-
vat také genderovou nerovnost, která se projevuje například zostřeným dopadem 
energetické chudoby na ženy, nebo výraznějším mužským zastoupením v rozhodo-
vání o podobě energetiky. V neposlední řadě má spravedlivá transformace sledo-
vat sdílený společenský zájem propojující různé ekonomické třídy. Proto je důleži-
té upustit od takové přestavby hospodářství, která by vedla k dalšímu zrychlování 
akumulace bohatství u nejbohatšího jednoho procenta populace.

Uplatnění takových principů spravedlivé transformace, v níž jsou cílem spíše po-
třeby většiny a společný zájem, než úzký ekonomický prospěch, se přibližují místní 
iniciativy v uhelných regionech, které se zapojením nejširší veřejnosti připravují 
hmatatelná opatření pro proměnu a rozvoj konkrétních míst. Například plán rozvoje 
Pödelwitz má budoucnost (Pödelwitz hat Zukunft), zpracovaný ve stejnojmenné 
saské vesnici poblíž Lipska, nejenže přidal další pádný důvod proti plánovanému 
bourání obce kvůli těžbě uhlí, ale zároveň vytyčil směr pro budoucí rozvoj obce.14 
Mezi inspirativní požadavky patří například navrácení budov vykoupených těžební 
firmou obci, odškodnění za dosavadní těžební činnost, či převedení revitalizované 
půdy do rukou lidem, kteří budou udržitelně hospodařit či podporovat biodiverzitu. 
O vznik podobného plánu rozvoje se v současnosti snaží také obyvatelé slezského 
města Ruda Slaska, které čelí plánům na otevření nového uhelného dolu.

  9
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Politická doporučení 
zdola: místní lidé jako 
relevantní experti
Tato politická doporučení zdola vychází 
z polostrukturovaných rozhovory s osmi
občanskými iniciativami ve třech uhel-
ných regionech provedených na jaře 
2021. Nemohou tedy nabídnout úplnou 
odpověď na otázku, kam by se tyto tři 
regiony měly ubírat, a nahradit skutečně 
komplexní participativní proces zapojení 
veřejnosti do rozhodování, který by měl 
být úkolem veřejné správy. Jejich analýza 
problémů a návrhy řešení jsou však rele-
vantní především kvůli svému ukotvení                     
a dobré znalosti uhelných regionů, ale 
také díky zkušenostem s budováním             
a podporou místních komunit. Dokazují, 
že právě místní lidé mohou být relevant-
ními experty a expertkami, kteří dobře 
rozumí problémům svých komunit, zna-
jí jejich potřeby a dovedou formulovat 
kontury možných řešení. Přestože výčet 
občanských iniciativ spravedlivé trans-
formace zdola není vyčerpávající, sdílení 
pociťovaných problémů a návrhů řešení 
je důležité pro vytvoření vhodných politik 
pro proměnu hospodářství uhelných regi-
onů. 

V úvodu dokumentu označujeme tento 
přístup za dosud nejdůkladnější partici-
pativní analýzu. Přestože veřejná správa 
uvádí jako participativní aktivity napří-
klad workshopy pro nevládní a neziskové 
organizace, případně dotazník v lokalitě 
post-hornické oblasti, není zřejmé jakým 

způsobem se s nasbíranými daty pracova-
lo při přípravě Plánu spravedlivé územní 
transformace. Je tak na místě mít pochyb-
nosti o tom, zda se doporučení místních 
do finálních plánů vůbec nějak promí-
tla. Polostrukturované rozhovory navíc 
umožňují zúčastněným lépe identifikovat            
a vlastními slovy popsat klíčové problémy 
regionu. 

V rozhovorech se opakovaně vynořova-
la některá témata  —problémy s bydle-
ním, cenou energií, pracovními místy, 
exekucemi a podobně  — což svědčí       
o jejich klíčovém významu. Spravedlivá 
transformace nemůže uspět, bude-li se 
těmto tématům vyhýbat. Zároveň má ka-
ždý kraj svá specifika a jiné příležitosti ke 
změně. Proto si v textu klademe za cíl spí-
še představit možné inspirativní směry 
spravedlivé transformace, než předložit 
důkladnou analýzu problémů a možnos-
tí řešení jednotlivých krajů. 

O spravedlivé transformaci jsme chtěli 
mluvit s lidmi, jejichž činnost má pozitivní 
dopad na jejich okolí. S lidmi, kteří často 
dávno předtím, než se o konci uhlí začalo 
veřejně mluvit, budovali komunity, pečo-
vali o krajinu, žili vlastními ekonomickými 
alternativami, dělali a dělají věci jinak, než 
je zvykem a vytvářejí tak něco, co jim ani 
krach uhelného průmyslu nemůže vzít. 
Ne všichni z nich o spravedlivé transfor-
maci předtím slyšeli, ale všichni ji svým 
způsobem už dlouho skutečně dělají. 
Formulování jejich vizí a návrhů se tak 
může stát formou smysluplné partici-
pace veřejnosti, pokud na ně při politic-

Stejně tak příklad Akčního plánu pro uhelný region Horní Nitry, zpracovaný na Slo-
vensku, dokazuje, že veřejná správa může být v takovém procesu pro širokou ve-
řejnost spíše partnerem než překážkou, a dotáhnout její požadavky k realizaci. Díky 
iniciativě místních lidí a organizace CEPA vznikly na Horní Nitře pracovní skupiny 
pro přípravu dokumentu, který měl vytyčit směr rozvoje regionu. Sesbírané pod-
něty se následně staly součástí Akčního plánu, který v roce 2019 přijala slovenská 
vláda.15
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kém rozhodování bude brán zřetel.

Rozhovory byly spojeny s řadou dalších 
výzkumných aktivit vedených snahou 
problémům uhelných regionů porozu-
mět a pomoci je řešit. V rámci Klima-
jízdy pořádané hnutím Limity jsme my 
v srpnu 2021 jsme během deseti dnů 
projeli Karlovarským a Ústeckým kra-
jem na kolech, denně jsme vedli diskuze 
s místními lidmi i politickými zástupci 
samospráv a krajů.16 Mnoho z problé-
mů, o kterých jsme v rozhovorech slyšeli, 

jsme viděli na vlastní oči, stejně tak jsme 
některé z oslovených iniciativ navštívili a 
mohli se přesvědčit, jaký dopad na své 
okolí mají. Se všemi zůstáváme v kontak-
tu, abychom se mohli vzájemně posilovat 
v budoucích krocích vstříc spravedlivé 
transformaci. Tento postup formulování 
politických doporučení, jakkoli omezené-
ho rozsahu, je tak bohužel dosud největ-
ším participativním procesem v plánování 
budoucnosti uhelných regionů se zapo-
jením široké veřejnosti, který se v České 
republice odehrál.

Co potřebují uhelné regiony

Z odpovědí dotazovaných iniciativ vyplý-
vá pět klíčových témat. Prvním z nich je 
potřeba smysluplné participace v rozho-
dování. Příliš malý prostor pro zapojení se 
do přípravy   plánů na spravedlivou trans-
formaci a nedostatečnou transparentnost 
procesu vnímají  občanské iniciativy kri-
ticky. 

Dalším tématem je nepřekvapivě prá-
ce. Setkali jsme s požadavkem na analý-
zu pracovního trhu a jeho budoucnosti, 
na investice do vzdělávání v pečujících               
a vzdělávacích profesích, medicíně a ře-
mesle. Podstatné je, aby mohli lidé být 
buď standardně zaměstnáni nebo jim byla 
poskytnuta dlouhodobá podpora k tomu, 
aby založili vlastní podnik, živnost nebo 
družstvo. Rekvalifikacím pro nové zaměst-
nání by se měla věnovat část současné 
pracovní doby lidí zaměstnaných v uhel-
ném průmyslu, aby jim byl zajištěn plynu-
lý přechod, a nová pracovní místa by měla 
vznikat na malé vzdálenosti.

Třetím palčivým tématem bylo dostupné 
a udržitelné bydlení. Jeho ceny stoupají 
a nutí ty, kteří si ho nemohou dovolit, od-

cházet. Ve „vyloučených lokalitách“ jsou 
lidé ohroženi nejistotou, zda jim bude pro-
dloužena smlouva. Často by kvůli jejímu 
zrušení nepřišli jen o střechu nad hlavou, 
ale i o fungující komunitu lidí, kteří si na-
vzájem (i ekonomicky) pomáhají. S byd-
lením souvisí i čtvrté téma: energetická 
chudoba, exekuce a předluženost. Tyto 
fenomény přispívají k nemožnosti zajistit 
dostupné a udržitelné bydlení. Jejich ře-
šení by mohlo spočívat v podpoře druž-
stevní či komunitní energetiky a změně      
v systému exekucí i přístupu k lidem, kteří 
jim čelí. 

Poslední kapitola se vztahuje ke krajině. 
Lidé by ocenili mít k ní přístup a moci ji 
využívat. Pro zemědělské účely by měl 
vzniknout spravedlivější systém rozdělo-
vání evropských dotací. Zároveň je nutné 
krajinu šetrně rekultivovat a kvůli změně 
klimatu také obnovovat její schopnost za-
držovat vodu – to je navíc způsob, jak vy-
tvořit smysluplná pracovní místa po celé 
republice. 
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1. Smysluplná účast 
při plánování a roz-
hodnutí
Dosavadní proces plánování spravedlivé 
transformace kritizují nejen neziskové or-
ganizace, ale také lidé, kteří se  v uhelných 
krajích už dlouho snaží o změny k lepšímu 
— a to bez toho, aby svou činnost unáh-
leně přizpůsobovali aktuálním evropským 
fondům.17 Ti z nich, kdo o spravedlivé 
transformaci vědí, si stěžují na nedosta-
tek informací a špatnou komunikaci. 
„Podle mě nikdo neví, co v Plánu vůbec 
je. Strategické projekty se představily, až 
když byly odsouhlasené. Ale tak to nemá 
být. Máme vědět, co tam je, a mít infor-
mace od začátku. Proč se neudělala infor-
mační kampaň? Čeká nás velká transfor-
mace a stojí za to, aby lidé věděli, co se 
děje. Jinak to ve finále vygeneruje nepo-
chopení a pocit, že fond někdo rozkradl,“ 
myslí si Zuzana Klusová, která je zároveň 
krajskou zastupitelkou Moravskoslezské-
ho kraje.

„Strategické projekty v době sestavová-
ní krajského Plánu územní transformace 
byly nedostatečně představené veřejnos-
ti. Nikdo nic nevěděl, směrem ven proudi-
lo pouze malé množství informací, pokud 
vůbec. Přijde mi, že mnoho ze strategic-
kých projektů je děláno horkou jehlou 
nebo se pouze‚ vytáhly ze šuplíku‘ a trans-
formační potenciál je u některých dost 
nízký. Jednou z příčin je podle mne absen-
ce celokrajské strategie, která by určovala 
jeho  směřování s ohledem na útlum uhlí, 
uhlíkovou neutralitu a udržitelný rozvoj. 
To se nám může vymstít,“ říká Zdeňka 
Brožová, zakladatelka spolku Chebsko za 
klima, která se přihlásila, že bude alespoň 
částečně reprezentovat občanskou sféru 
v rozhodování o budoucnosti Karlovarské-
ho kraje a od té doby se účastní zasedání 
Platformy pro transformaci Karlovarského 
kraje. Jenže to samo o sobě participaci 
neudělá. „V rámci platformy nemají menší 

skupiny možnost vyjadřovat se k procesu. 
Je to ve stylu: ‚Podívejte, co jsme udělali, 
máte otázky? Ok, ok, nikdo se nepřihlásí, 
většina účastníků se v online prostředí 
ostýchá vyjádřit, takže bez připomínek, 
vše je ok.‘ Jak se na to dívají různí aktéři? 
Obce? My vlastně nevíme. Tomu by mohla 
pomoct menší diskuzní setkání s místními 
lidmi,“ navrhuje Brožová.

Dosavadní výběr strategických projektů 
svědčí o tom, že spravedlivou transfor-
maci nespojuje jedna konzistentní vize. 
Předvybrané projekty jsou nejčastěji za-
měřené na technologickou změnu a jsou 
často navzájem konkurenční, spíš než že 
by se doplňovaly. Až na výjimky se ne-
zabývají sociálními tématy, cílí téměř vý-
hradně na nová průmyslová odvětví a me-
galomanské byznysové projekty. Často 
pocházejí od velkých firem, z nichž někte-
ré jsou přitom za současný bezútěšný stav 
regionu přímo spoluzodpovědné.18

 
Z toho mála, co bylo o předvybraných 
projektech zatím zveřejněno (název a je-
den odstavec textu), často není jasné, 
zda peníze, o které žádají, upotřebí na 
rekvalifikaci svých zaměstnanců, aby 
jim mohly nabídnout práci v novém 
směřování firmy, či je spíše použijí na 
přestavbu svého provozu. Klusová si to 
vysvětluje takto: „Přece nedají tolik peněz 
na něco, co není hmatatelné, že? Protože 
politikům se vždy lépe prodává občanům, 
že už vám to tam stojí. Že to je nějaká bl-
bost, to už je druhá věc, ale řeknete ‚my 
jsme to tu postavili‘. Když řeknete ‚my 
jsme udělali super analýzu a stanovili bez-
vadné cíle‘, tak to nikoho nezajímá, i když 
ve finále je to to nejdůležitější.“

Základem je dostatečná informovanost a 
propagace procesů politického rozhodová-
ní, aby o nich všichni věděli a měli přehled 
o možnostech, jak se zapojit. Potřeby lidí 
lze v předstihu mapovat formou veřejných 
setkání či konzultací již před vytvářením 
konkrétních politických návrhů či koncepcí. 
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SOS Karviná, Zuzana Klusová
Iniciativa lidí, kterým není lhostejný osud Karviné. Cílem této iniciativy je ochra-
na životního prostředí, veřejného zdraví, tvorba bezpečného prostředí, ochrana 
památek, zeleně. Pomocí crowdfundingu iniciativa získala peníze na odkup staré 
nádražní budovy, ve které plánuje vybudovat komunitní centrum s dluhovou 
poradnou.

http://www.sos-karvina.cz/

http://www.sos-karvina.cz/
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Chebsko za klima, Zdeňka Brožová
Chebská iniciativa na ochranu klimatu a životního prostředí. Jejím 
cílem je propagovat téma klimatické změny, aktivního občanství 
a ochrany životního prostředí na místní úrovni. Snaží se komuni-
kovat s politiky a úředníky na místní i krajské úrovni. Také formou 
osvěty a vzdělávání upozorňuje na změnu klimatu a navrhuje 
konkrétní kroky, které město na nejnižší úrovni může v ochraně 
klimatu podniknout. 

https://www.chebskozaklima.cz/

https://www.chebskozaklima.cz/
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„Horníci do montoven nechtějí. Jsou to 
technicky zdatní lidé, pracovití a manu-
álně schopní. Nám tady chybí řemeslníci, 
takové chlapy, co vám umí pospravovat 
všechno, abyste pohledali! Ale oni neumí 
tu omáčku kolem, neumí ten marketing, 
účetnictví, bojí se, že neseženou zakázky,“ 
říká Zuzana Klusová z Moravskoslezského 
kraje. Jan Simon Stromsnes z iniciativy 
Zahrada všech v Ústeckém kraji doplňuje 
další dimenzi problému: „Velice často je 
pracovat oficiálně tak drahé, že se to ne-
vyplatí ani pro pracovníka ani společnost. 
Ironicky je to tak, že černá ekonomika drží 
celý systém nad vodou, bez ní by se hod-
ně lidem nevyplatilo něco opravit nebo 
rozjet nějakou iniciativu.“ 

Začínajícím podnikatelům komplikuje 
práci složitá počáteční administrativa. 
Pro malé a střední podniky je rovněž slo-
žité a drahé nabídnout důstojné pracov-
ní kontrakty dalším lidem, potenciálním 
zaměstnancům nebo zaměstnankyním. 
Proto často dochází k přenášení pracov-
ních vztahů do podoby takzvaného švar-
csystému, kdy pracovní povinnosti vyko-
návají lidé, kteří jsou po formální stránce 
živnostníci. Švarcsystém ovšem přispívá 
k prekarizaci práce, kdy přenáší nejistotu 
i administrativní povinnosti na bedra pra-
cujících.

Jedním ze způsobů odpoutání se od ad-
ministrativních a byrokratických úkonů je 
odstup od formální ekonomiky a hledání 
alternativních způsobů výroby a směny. 
Ty mohou odpovídajícím způsobem oce-
nit úsilí při výrobě bez toho, aby bylo za-
potřebí podstoupit administrativní úkony 
vedoucí k certifikaci.

Vojtěch Veselý uvádí jako příklad z oblasti 
ekologického zemědělství takzvané „Par-
ticipativní systémy záruky kvality“ (Partici-
patory Guarantee System): „Bezpečnost 
výroby, zpracování i distribuce je sledová-
na, kontrolována a nakonec i garantována 

Pomoci mohou také metody občanských 
shromáždění, tedy rozhodování se za-
stoupením všech skupin ve společnosti.19 
Teprve po několika měsících participa-
tivního procesu, který bude přístupný a 
srozumitelný pro širokou veřejnost, by se 
mělo přistoupit k navrhování konkrétních 
projektů a rozdělování financí. 

Jak si ale pozornost rozhodujících poli-
tiček a úředníků zajistit? Pokud aktuální 
politický proces selhává a většinu spo-
lečnosti z rozhodování vylučuje, zbývají 
lidem nástroje společenského tlaku a ve-
řejné kritiky, kterými může větší účast na 
rozhodování prosazovat: „Musíme kolem 
toho udělat pořádný bordel — videa, pe-
tice, psát, křičet, nic jiného nepomáhá. 
Když budeme potichu a jenom si mezi 
sebou říkat, že to je špatně, nic se ne-
změní. Musíme být vidět, slyšet,“ říká Petr 
Globočník ze Sousedského domu Libuše         
v největší české „vyloučené lokalitě“ Ja-
nov v Litvínově.

2. Důstojná 
a smysluplná práce 

Kvůli odchodu od uhlí přijdou o práci ne-
jen horníci a zaměstnanci elektráren, ale 
i lidé z návazných odvětví. Nedostatek 
kvalitních pracovních přitom míst není 
budoucí hrozbou, ale již současnou re-
alitou.20 Největší zaměstnavatelé slibují 
vytváření nových pracovních míst  —          
i ta však budou v obřích průmyslových 
odvětvích, která mohou stejně jako uhlí 
v budoucnu skončit nebo podlehnout 
automatizaci. Místní přitom jako jeden 
z hlavních problémů regionů a pociťo-
vaných potřeb popisují ne nedostatek 
montážních linek, nýbrž kvalifikovaných 
řemeslníků, stejně jako lidí v klíčových 
pečujících profesích a veřejných služ-
bách, jako je vzdělávání či zdravotnictví.
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pouze k zajištění různorodějších pracov-
ních míst pro obyvatelstvo Chanova, ale 
především způsob, jak překonávat zeď 
mezi většinovým a romským obyvatel-
stvem — způsob jak bojovat proti před-
sudkům ve společnosti. Petr Globočník, 
zakladatel komunitního domu Libuše        
v Janově v Litvínově, shrnuje potřeby 
pracovního trhu v regionu takto: „Měla 
by se vytvořit a podporovat pracovní 
místa ne v montovnách, ale v oblasti 
zdravotnictví, péče, školství.“

Ať už budou nová pracovní místa v jakém-
koliv odvětví, je nezbytné, aby příprava 
na nové povolání, rekvalifikace nebo 
přípravné kurzy probíhaly v průběhu 
dosavadního pracovního poměru. Ať už 
by tomu byl vyhrazen jeden den v týdnu 
nebo se zvolí jiná forma, je důležité, aby 
přechod z původní do nové práce probě-
hl plynule. Nejen z řad odborů zaznívají 
argumenty, že zaměstnanci v energetice 
jsou pracovití lidé, kteří by se čekáním na 
úřadu práce utrápili, navíc si s ním spo-
jují určité stigma. Ještě závažnější důvod 
je však život na dluh, splácení hypotéky, 
živení rodiny (vzhledem k průměrnému 
věku zaměstnanců v energetice mají čas-
to dospělé děti, které ale ještě studují), 
kvůli němuž je představa dočasného vý-
padku jinak dosavadního nadstandardní-
ho příjmu nepřijatelná. 

Kromě plynulého přechodu je důležité        
i to, aby pracovní místa vznikala co nej-
blíže lidem. Eva Lehotská z komunitního 
centra Bedřiška to vysvětluje na příkladu: 
„Tady u nás na komunitě funguje vzájem-
ná výpomoc. Zaplatili jsme naši paní, co 
pomáhala jednomu starému pánovi z naší 
komunity umýt okna, protože na ně sám 
nemůže vylézt. Byla to sice blbá pětistov-
ka, ale málem mě za to zavřeli, protože 
podle úřednice to spadalo pod sociální 
službu a na to je určená neziskovka. Ale 
ten člověk na to nemá, má pět nebo šest 
tisíc důchodu, jak on si to zaplatí?“ 

samotnou skupinou podílníků. Podílníci 
jsou schopni se rozhodnout, zda budou 
produkty z  agroekologické farmy jíst,                                                                                   
i bez zprostředkovatele v podobě státních 
kontrolních složek. Navíc je podílnictví mo-
tivuje vylepšovat agroekologickou praxi                                                                                           
i po sociální nebo zaměstnavatelské strán-
ce, protože je to tak trochu jejich farma a 
komunita. Finanční ohodnocení farmáře 
vychází ze vzájemné dohody a i bez dotací 
může dosáhnout důstojné odměny.“21

Jakými dalšími způsoby je možné pod-
pořit vznik důstojných pracovních pod-
mínek? Spolek SOS Karviná, který letos 
odkoupil starou nádražní budovu, v ní 
plánuje zřídit sdílenou dílnu. Ta by moh-
la pomoct lidem uplatnit se jako řemesl-
níci: mohli by sdílet nářadí a prostor pro 
práci, která nemusí být nutně vykonána 
na místě, společná organizace by mohla 
zjednodušit i shánění zakázek a adminis-
trativu. Podle Klusové to ale musí být ka-
ždodenní činnost, která bude lidem dávat 
smysl a budou ji považovat za svou. 

Podobně uvažuje i Jan Simon Stromsnes, 
který vidí budoucnost práce v druž-
stvech. Ta by mohla přispět i k tomu, aby 
nebylo nutné jezdit za prací z periferie 
do města: družstvo by si dalo za cíl na-
plňovat potřeby lidí v nejbližším okolí, ať 
už by se jednalo o řemeslné nebo třeba 
zemědělské práce. Družstevní forma by 
pomohla řešit administrativu nebo třeba 
sdílení nářadí a strojů k práci. V ostravské 
bývalé hornické kolonii Bedřiška se vy-
dali cestou „analýzy pracovního trhu“     
a vznikl nápad na provoz malé pekárny  
a kavárničky, která by zaměstnala něko-
lik místních vyučených pekařek a cukrá-
řek. 

Z „vyloučené lokality“ Chanov v Mostě za-
znívají požadavky, aby část pracovních 
míst veřejné správy (například tech-
nické služby města, ale i administrativa 
nebo záchranné složky) primárně přijí-
mala Romy a Romky. To by nebyla cesta 
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Zahrada všech, Jan Simon Stromsnes
Zahrada Všech je jarmark pořádaný dvakrát ročně v Litoměřicích, a 
zároveň příležitost pro setkávání místních lidí. Lidé si vyměňují sazenice 
a osivo a prodávají své výrobky, což pomáhá k nezávislosti a soběstač-
nosti. Součástí Zahrady všech jsou také přednášky na různá, převážně 
ekologická témata. Jejich cílem je poukázat na problematiku nerovností 
přístupu k půdě a prostoru kolem nás. Tato iniciativa přispívá k nava-
zování kontaktu mezi lidmi, k dosažení větší soběstačnosti regionu, ke 
zvyšování povědomí o ekologických problémech v okolí a k možnostem 
zapojení do jiných občanských aktivit v regionu. A také podporuje druž-
stevnictví.

https://www.facebook.com/zahradavsech

https://www.facebook.com/zahradavsech
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Biostatek, Vojtěch Veselý
Biostatek v obci Valeč je komunitou podporovaná agroekologická mikrofarma 
se sady i ovcemi, zeleninou i včelami. Udržitelně využívá místní zdroje a zásobuje 
jídlem 77 městských domácností v Praze a Kladně. Šetrně kultivuje obhospoda-
řované ekosystémy, zlepšuje půdu, krajinaří a semenaří. Nadto má také sociální 
rozměr v dobrovolnictví přes EVVO nebo realizaci alternativních úvazků. Produk-
ce Biostatku a následné zpracování a distribuce se řídí demokratickými principy 
a slouží uzavřeným skupinám podílníků.

http://www.facebook.com/biostatek 

http://www.facebook.com/biostatek 
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Ačkoliv by na takové pomocné služby 
mohl důchodce dostat příspěvek, musel 
by nejprve projít sítem kritérií a ne vždy na 
něj dosáhne. Příspěvek je pak podle této 
zkušenosti možné zaplatit pouze sociální 
službě podle zákona 108/2006 Sb. Přitom 
by tyto peníze mohly sloužit jako přivýdě-
lek nejbližším sousedkám, které mohou 
jednak lépe zmapovat potřeby důchodce 
(zkrátka při donesení oběda zjistit, kdy se 
naposledy koupal), a za druhé má tako-
váto výpomoc přidanou hodnotu, jestliže 
ji dělá známá sousedka, které člověk dů-
věřuje a se kterou může i poklábosit, než 
když mu podobnou službu poskytne pra-
covník cizí sociální služby a omezeným 
časovým rozvrhem.

Tento závěrečný příklad ilustruje několi-
krát zmiňovanou potřebu vytvářet pra-
covní místa co nejblíže od domova pra-
cujících a zároveň co nejblíž místu výkonu 
práce — tedy pracovní místa na různých 
místech a ne centralizovaná v jednom kon-
krétním provozu, který zaměstnává celou 
pracovní sílu z regionu. 

Ve všech rozhovorech se zmiňovala ře-
meslná práce jako nedostatková, a zá-
roveň jako možnost smysluplné náhrady 
práce v energetice. Pro její rozvoj je ale 
potřeba zjednodušit podnikání, inves-
tovat energii a peníze do poradenství             
a kampaní. Provázet lidi procesem zalo-
žení živnosti, firmy nebo družstva, pod-
porovat je, pomáhat s organizační strán-
kou věci, aby pro ně bylo jednodušší vzít 
osud do svých rukou, začít podnikat nebo 
se společně organizovat a vyrábět či po-
skytovat služby. 

Otázka zjednodušení přístupu k práci má 
ale i systémový rozměr. Je nutné snížit 
daň z práce, která je jednou z hlavních 
překážek, proč se lidem nevyplatí praco-
vat legálně a proč je v České republice 
stále masivně rozšířený švarcsystém. Dále 
je třeba snížit administrativní náklady na 
zaměstnávání lidí, umožnit organizaci 

pracovních možností na úrovni malých 
komunit (například skrze družstevnic-
tví), zjednodušit zaměstnání místních 
lidí a těch v nestandardních podmín-
kách (například v exekucích). 

Další uvažovanou politikou by mohlo být 
vytváření garantovaných pracovních míst. 
Tato koncepce, prosazovaná například ve 
Spojených státech kampaní Jobs for All 
(Práce pro všechny) usiluje o státem dů-
stojně placená pracovní místa v nízkouhlí-
kových sektorech, která by ve spolupráci 
s místními komunitami umožnila pracovat 
všem, kdo pracovat chtějí. Takovou pra-
cí může být budování obnovitelné infra-
struktury, stejně jako péče, nebo obnova 
životního prostředí.22

Je ale potřeba uvažovat i v dlouhodoběj-
ší perspektivě, než je aktuální proměna 
energetiky: v uhelných regionech je dal-
ším často skloňovaným problémem ne-
dostatek lékařek a lékařů, lidí v pečují-
cích profesích a oproti ostatním krajům 
horší úroveň školství. Vzdělání neumož-
ňuje lidem vystoupit z kruhu chudoby,                 
v některých případech dokonce prohlu-
buje sociální vyloučení tím, že je škol-
ství segregované. 

Proto je důležité podporovat jak technic-
ké vzdělávání a přípravu dnešních mla-
dých na nová průmyslová odvětví (na což 
se Plán spravedlivé územní transformace 
soustředí výhradně), ale při vzdělávání se 
soustředit i na klíčové pečující profese   
a také na zajištění důstojných pracov-
ních podmínek, jež budou absolventy 
a absolventky těchto oborů motivovat, 
aby zůstali pracovat v regionu.

19
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3. Dostupné a udržite-
né bydlení

Jestliže je cílem transformace dosáh-
nout spravedlivé ekonomiky po od-
chodu od uhlí, není možné pominout 
sociální problémy v regionech, z nichž 
nejskloňovanějším je krize bydlení. Ta 
zasahuje prakticky celou Českou repub-
liku. Není překvapením, že největší pro-
blémy jsou opět ve třech uhelných regi-
onech, v nichž se nachází také nejvíce 
takzvaných „vyloučených lokalit“. 

Mezi hlavní problémy patří vlastnictví 
stovek bytů obřími zahraničními korpo-
racemi, držení prázdných (investičních) 
bytů, gentrifikace a s ní mizející komu-
nitní a sousedský život, stejně jako mi-
zení obecního bytového fondu a nájem-
ního bydlení vůbec.23 Zároveň se proti 
nim těžko bojuje, nejsou-li k dispozici ani 
základní údaje o jejich rozsahu. „My ani 
nevíme, kolik máme lidí v bytové nouzi. 
Nemáme pořádnou analýzu toho stavu, 
protože to možná radši nechceme vědět,“ 
komentuje to Zuzana Klusová z SOS Kar-
viná. 

Krizi bydlení v kombinaci s dalšími soci-
álními problémy naplno pociťuje obyva-
telstvo „vyloučených lokalit“. Tam jsou 
podle Petra Globočníka ze Sousedské-
ho domu Litvínov často sestěhovaní lidé          
s vícečetnými problémy. Ti jsou v hor-
ším případě přímo ohroženi nuceným 
vystěhováním pod záminkou bourání 
jejich domovů bez nároku na náhradu, 
jako tomu bylo v případě ostravské ko-
munity Bedřiška a jak to dosud hrozí další 
z bývalých hornických kolonií v Ostravě-
-Kunčičkách. Nachází se totiž na pozem-
cích lukrativních pro developery a město 
(městská část) by zřejmě raději pozemky 
prodalo a dále tak zvětšilo svou bezmoc    
v otázce bytového fondu. 

Nucené vystěhovávání navíc vrhá dotče-
né lidi do složité životní situace. Korelace 
mezi stabilním bydlením a schopností 
si udržet práci a školní docházku, jakož           
i psychické zdraví byla mnohokrát proká-
zána.24 I kdyby však všichni vystěhovaní 
dostali náhradní bydlení, ničení místních 
komunit nejenže negativně ovlivňuje psy-
chické rozpoložení vystěhovaných, ale 
také ruší neformální ekonomické vztahy, 
výše zmiňovanou sousedskou výpomoc, 
na které mohou někteří obyvatelé a oby-
vatelky být částečně závislí  —ať už jim 
poskytuje služby nebo drobný přivýdělek. 

V tom „lepším“ případě je „vyloučená 
lokalita“ ještě více izolována od ostat-
ní společnosti. Těžko se do ní dostává, 
nevede k ní cesta, přechod pro chodce 
nebo veřejná doprava, má vlastní školu, 
aby se místní děti „nemíchaly“ s ostatními 
dětmi ve městě. Často se ve „vyloučených 
lokalitách“ můžeme setkat také s krátko-
dobými nájemními smlouvami (např. pou-
ze na půl roku), kvůli kterým pak bydlení 
nenaplňuje základní potřebu jistoty stře-
chy nad hlavou. 

Města se někdy uchylují k nelogickým 
řešením: „Oni [vedení městské části Os-
trava-Mariánské Hory a Hulváky] si do 
té směrnice uvedli podmínku, že pokud 
máte jakýkoliv dluh, je to důvodem k vy-
řazení žádosti o byt. To znamená, že my 
vyrábíme bezdomovce de facto. Člověk, 
který deset roků nemůže udělat žádný 
problém, aniž by se vrátil do strašného 
režimu exekucí a insolvencí, pravděpo-
dobně řádný plátce nájmu, toho vyřadí,“ 
sděluje Eva Lehotská z Bedřišky. Kluso-
vá je z městské bytové politiky podobně 
rozčarovaná: „Rétorika války s nepřizpů-
sobivými k ničemu nevede, ale je popu-
lární a lidé si pořád myslí, že to vyválčí-
me. Vždycky si dělám srandu, když říkají, 
že je chcou z Karviné dostat někam pryč. 
Říkám: ‚Oni už pryč jsou, oni už jsou pryč 
v té Karviné, jenže oni si pořád myslí, že 
někam odejdou nebo zmizí.‘“



88

My Litvínov, 
Sociálně kulturní centrum, Petr Globočník
Libuše je ekologické a kulturní centrum v největší české „vyloučené lokalitě“ Jano-
vě, které provozuje spolek MY Litvínov. Slouží všem lidem pro společné setkávání 
a bezpečné trávení volného času, za předpokladu respektování práv a odlišností 
ostatních. Spolek organizuje kulturní akce a sousedská setkávání a angažuje se ve 
veřejném prostoru například výstavbou knihobudky nebo opravou parku.

http://www.my-litvinov.cz/vila-libuse/

http://www.my-litvinov.cz/vila-libuse/ 
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Jenže pro obyvatelstvo těchto „vylou-
čených lokalit“ jsou tato místa domo-
vem. Projevuje se to tak, že ačkoliv byty 
a domy nevlastní, na vlastní náklady si je 
spravují a udržují. Obdobné zkušenosti                                                    
s tímto mají nejen na Bedřišce, ale i v mos-
teckém Chanově. „Lidé na svoje náklady 
začali opravovat vchody. Zrovna teď dělá-
me vchod, staví se příčky, maluje se, dva 
baráky už máme hotový. Chtěli jsme to 
prezentovat někam do novin, jenže dobrá 
věc z takovéto lokality se špatně prodává. 
Kdybychom volali s tím, že někdo rozbil 
okno a vykradl školu, hned je tu novinářů 
dvacet,“ myslí si František Nistor z cha-
novského spolku Aver Roma. 

Naráží tím i na problém s předsudky, s im-
age, kterou obvykle vedení města „vy-
loučené lokalitě“ připisuje. Někdy více a 
někdy méně explicitně, jak říká Lehotská: 
„Jsme sociálně vyloučenou lokalitou, tak 
se o nás mluví, a já tady deset let boju-
ji za to, že tady nežijí Romové a bílí, ale 
že tady žijí lidé a je jedno, jaký jsou. Ale 
oni nás pořád rozdělují.“ Nistor i Lehot-
ská však mají i pozitivní příklady, kdy se 
jim podařilo se s městem domluvit na 
poskytnutí prostor bývalé školky pro 
knihovnu v Chanově nebo pro komunit-
ní centrum v případě Bedřišky za sym-
bolický nájem. V obou těchto místech se 
konají převážně aktivity pro místní děti, 
jak jsou kroužky nebo doučování, slouží 
ale i dospělým jako místo pro setkávání, 
sdílení informací a organizování se. To je 
ostatně způsob, jakým se podle nich dají 
problémy s bydlením řešit: proti dvěma 
stům lidí se bojuje hůř než proti jedno-
mu. 

Z této nejisté pozice obyvatel „vylouče-
né lokality“ je důležité najít balanc mezi 
přílišnou kritikou a nekritickým přijí-
máním kroků města. Pro Globočníka                               
z janovského Sousedského domu je napří-
klad výstavba nových bytů v lokalitě „na-
leštěnou chudobou“ a ne systematickým 
a dlouhodobým řešením. Oproti tomu 

na Bedřišce už představu o dlouhodobě 
udržitelném bydlení mají: chtějí vytvořit 
sociálně-bytové družstvo, které by mělo 
všechny domy na Bedřišce ve vlastnic-
tví. Ty by tak dál zůstávaly nájemním 
bydlením, jejich obyvatelé a obyvatelky 
by ale zároveň tvořili členskou základnu 
družstva. Tím by předcházeli riziku, že 
město domy prodá. Družstvo by je prodat 
nemohlo (takzvaný asset-lock). Že je druž-
stevní bydlení dobrým řešením stávající 
situace se paní Lehotské zpočátku vede-
ní města přesvědčit nepodařilo. Když ale       
s obdobným nápadem přišli „chytří kluci 
z Prahy“, členové Architektů bez hranic,                 
s nimiž se poté Bedřiška spojila, zapůso-
bilo to na město věrohodněji. 

V našich rozhovorech se objevovalo, že 
problémy s bydlením je potřeba řešit 
systematicky a s dlouhodobou perspek-
tivou. Je nutné analyzovat současnou 
situaci a její budoucí vývoj, vědět, kolik 
lidí žije v jakých podmínkách a kolik bytů          
a kde je potřeba rekonstruovat či jiným 
způsobem lidem poskytnout bydlení. 
„Vyloučené lokality,“ které jsou v ně-
kterých případech ve skutečnosti dobře 
fungujícími komunitami, často zlepšují 
své okolí vlastními silami a na vlastní 
náklady. Jsou schopné se organizovat 
a používají participativní metody —ať 
už jde o svépomocnou stavbu dětského 
hřiště (na jehož stavbu finančně přispělo 
město Ostrava), nebo projektování veřej-
ného prostoru s externími Architekty bez 
hranic, jak lze vidět na Bedřišce i v Cha-
nově. 

Jako vhodný nástroj politiky bydlení se 
jeví družstva  —nemovitosti vlastněné 
společně komunitou lidí, kteří  v nich 
žijí, poskytují obyvatelstvu jistotu dlou-
hodobě udržitelného bydlení. V přípa-
dě, kdy vlastníkem bytů není město nebo 
obec, ale investor vlastnící stovky či tisí-
ce bytů, připadá v úvahu splatit pomocí 
přijatelně nastaveného nájmu investorovi 
hodnotu bytu a přijmout ho do družstev-
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ního vlastnictví, což je řešení, které se         
v září 2021 povedlo prosadit v Berlíně. Ne-
jedná se ani tak o vyvlastnění ve stylu 50. 
let, jako spíš o omezení moci obřích spo-
lečností ve prospěch lidí, kteří v bytech 
bydlí. Tedy krok, k němuž mnozí dnešní 
obyvatelé a obyvatelky uhelných regionů 
směřovali v 90. letech —před jejich pri-
vatizací. Tehdy ale místo toho, aby byty 
přešly do osobního vlastnictví svých oby-
vatel, byly skoupeny miliardářem Bakalou 
a dodnes jsou jedním portfoliem, ačkoliv 
na postu jeho majitele se postupně vystří-
dalo několik nadnárodních korporací.

4. Konec energetické 
i jiné chudoby: 
dostupné energie 
a vysvobození 
z dluhové pasti

S nedostupnou prací a bydlením se pro-
línají další příčiny chudoby a sociálních 
problémů, k nimž patří nedostupné 
energie či nespravedlivý systém exeku-
cí a předluženost. Ty všechny je třeba 
řešit, má-li být proměna uhelných regio-
nů skutečně spravedlivá a nemá-li jejich 
sociální situaci ještě zhoršit. 

Téma nedostupných energií a energetic-
ké chudoby se v rozhovorech vynořovalo 
zejména v souvislosti s nedostupností 
bydlení. „Čím topit, jak topit, jaké energie     
k tomu používat, jak často, jak dlouho, 
to je tady neustálé téma. Tady se často                         
v minulosti stávalo, že lidi neměli ani na tu 
elektriku a připojovali se načerno, protože 
nic jiného jim nezbývalo. Říkali o nich, že 
jsou zloději, ale nikdo se jich neptal, jestli 
na to vůbec mají,“ říká Eva Lehotská a vy-
počítává, že z běžných příjmů rodin nebo 
matek samoživitelek se vysoké výdaje na 
udržení tepla v neúsporných domech ne-
dají pokrýt, navzdory tomu, že obyvatelé 
Bedřišky svépomocí utěsnili okna. Podle 

Lehotské jejich situaci ještě zhoršuje „za-
čarovaný kruh“ chudoby: „Mají neúsporný 
boiler, základní nejlevnější typ, protože 
ten lepší by byl o patnáct set dražší. Pak 
ten boiler za dva tři měsíce odejde a oni 
si pořídí nový za čtyři tisíce a splácí ještě        
i ten starý, to je šílené.“

Ceny energií nyní kombinací více faktorů 
— v první řadě vinou skokově vzrůstající 
ceny fosilního plynu — narůstají tak rych-
le, že v nedávné době několik obchodníků 
s nimi zcela zkrachovalo. Lidé  z nejrůz-
nějších sociálních skupin aktuálně řeší, od 
koho energii kupovat  a kdo jim dá jistotu, 
že za několik měsíců rovněž nezkrachuje. 
Energetická chudoba přitom není novým 
problémem. Již dávno před tím, než se 
začalo mluvit o konci uhlí, byly některé 
komunity více než jiné ohroženy ener-
getickou chudobou — ať už z důvodu 
nevýhodných smluv s dodavateli či pro-
najímateli bytů či bydlením v energeticky 
naprosto neúsporných podmínkách.  

Někteří z lidí, s nimiž jsme vedli rozhovory, 
se už delší dobu snaží problém výdajů za 
energii vyřešit. Prvním krokem je promě-
nit domovy na úspornější. „Udržitelnost je 
jedním z našich vodítek. Když už musíme 
nahrazovat na Libuši okna, snažíme se, 
aby to byly ty co nejlepší,“ říká Petr Glo-
bočník. Obnáší to zpravidla vyšší první 
investici, ale podle Lehotské je zásadní, 
že se za pár let investice navrátí. „Když 
do toho vrážím prachy, tak už to prostě 
udělám tak, aby ten provoz baráku byl co 
nejlevnější, aby to nepřivádělo lidi do těch 
problémů,“ říká a představuje svůj sen                    
o energeticky soběstačné Bedřišce                                  
s renovovanými domky, úsporným osvět-
lením, topením na peletky a malou solá-
rní elektrárnou. To vše se snaží prosadit                                                                        
u  majitelů — města a městské části.

Jan Simon Stromsnes má na své usedlosti 
vlastní ostrovní solární systém. Jeho spo-
třeba energie je tomu přizpůsobena, je 
tedy nižší než běžná spotřeba, často má 
ale i přebytky. Dnešní domácnosti jsou 
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Komunita Bedřiška, Eva Lehotská
Bedřiška je bývalá hornická osada, od 70. let ale bez funkčního dolu, vesnička ve 
městě, s finskými domky, kousek od lesa, přitom blízko do centra. V posledních 
desetiletích to bylo místo plné konfliktů, když městský obvod záměrně vytvořil 
z osady ghetto a tento fakt pak používal jako důvod k jejímu zbourání. Místní se 
však začali společně organizovat a konflikty se uklidnily. Založili komunitní cent-
rum, kde se scházejí a komunikují spolu. V současnosti se bude komunita dokon-
ce rozrůstat jak počtem lidí, tak i aktivit.

Komunitní centrum Bedřiška podporuje občanskou angažovanost. Místní lidé 
participují na rozhodování ohledně jejich blízkého okolí. Navzájem se podporují a 
komunitně řeší problémy jako je ztráta práce nebo exekuce. Bedřiška taky bojuje 
za družstevní vlastnictví zdejších nemovitostí, čímž by zajistila stabilní bydlení pro 
mnoho lidí.

http://bedriskaprezije.cz/

http://bedriskaprezije.cz/


88

však zvyklé na neomezené a relativně lev-
né fosilní zdroje energie, které jsou neu-
držitelné. Kromě nutné změny životního 
stylu bude pro větší udržitelnou spotřebu 
však nutných obnovitelných zdrojů ener-
gie více a hrozí, že velcí investoři budou 
vykupovat zemědělskou půdu za účelem 
zastavět ji solárními poli. K čisté a levné 
energii se ale dá podle Stromsnese dojít 
společně v rámci obce: „Větrné a solár-
ní elektrárny by každopádně měly zůstat 
majetkem místních obcí, aby lidé, do je-
jichž okolní krajiny stavba zasáhne, z toho 
měli prospěch. Například možnost levné 
energie. Mohlo by se tím i předejít odporu 
lidí k výstavbě větrných elektráren. Pro-
jektanti větrných a solárních elektráren 
by měli jednoduše hledat investory mezi 
obcemi a jejich sdruženími.“

Tyto komunity — a jak ukazuje aktuální si-
tuace, také široké vrstvy obyčejných lidí   
v České republice — by měly prospěch ze 
změny legislativy pro komunitní ener-
getiku, která by zjednodušila například 
vznik energetických družstev  a podpo-
rovala by stavění obnovitelných zdrojů 
ve vlastnictví spolků či obcí. Ruku v ruce 
s převodem energetické infrastruktury 
(například teplárenských soustav) od sou-
kromých provozovatelů k městům a ob-
cím by tak byla produkce energie méně 
závislá na ekonomických a geopolitických 
zvratech, jako tomu je nyní například kvůli 
spekulacím s emisními povolenkami nebo 
nepředvídatelným vztahům s Ruskem. 

Prvním krokem k ukončování energe-
tické chudoby musí být masivní inves-
tice do energetických úspor. Konkrétně          
u bydlení se však potýkáme s problémem, 
že ti, kdo bydlí v energeticky nejméně 
úsporných obydlích, zpravidla nemají 
vlastnická práva. Naopak vlastníci by-
tového fondu, ať už samosprávy, nebo 
soukromí vlastníci nemají dostatečnou 
motivaci investovat do energetických 
úspor a nemusí brát na zřetel požadavky 
nájemníků. Dokud uživatelé a uživatelky 

nemovitostí nebudou moci výrazně pro-
mlouvat do plánů úprav bytů, můžeme jen 
spoléhat na to, že osvícená vedení měst 
či velcí vlastníci budou své nemovitosti 
renovovat na úspornější standardy. Ani         
v případě osobního vlastnictví bytu nebo 
domu nejsou současné podmínky státní 
podpory pro energetické úspory často 
pro lidi dosažitelné. 

Souvisejícím neopomenutelným pro-
blémem, na který jsme narazili při všech 
rozhovorech, a bez jehož vyřešení trans-
formace nemůže být spravedlivá, jsou 
exekuce a počty lidí v dluhových pas-
tech. Zuzana Klusová to připisuje špatně 
nastavené legislativě: „Zákony jsou u nás 
nastavené tak, že stačí jediné selhání a už 
jste v dluhové spirále. Obstaví vám třeba 
před Vánoci účet a pokud nemáte rodinu 
nebo přátele, co vám v nouzi půjčí, vez-
mete si půjčku za lichvářský úrok a už se 
to veze.“ Jak jsme zmínili v předchozích 
kapitolách, exekuce se často stává ne-
překonatelnou překážkou pro oficiální 
pracovní poměr stejně jako pro žádání             
o obecní bydlení.

Právě alespoň k částečnému řešení to-
hoto fenoménu napírají svou energii také 
některé z místních iniciativ: například 
SOS Karviná plánuje ve své nádražní bu-
dově zřídit dluhovou poradnu. Mapování 
počtu lidí v exekucích v České republice, 
podobně jako mapování „vyloučených lo-
kalit“, které jsou nejlidnatější v Moravsko-
slezském a Ústeckém kraji, poukazuje na 
zhoršené podmínky opět v uhelných regi-
onech.25 Bylo by nad rámec této práce při-
nášet podrobný návod na to, jak současný 
stav změnit. Z pohledu lidí, s nimiž jsme 
vedli rozhovory, není otázkou, co přesně 
by se mělo s exekucemi udělat, ale spíše 
čekání na to, až přijde dostatečně silná 
politická vůle, která prosadí tolik omíla-
ná řešení.

K těm patří zrušení exekucí či smazání 
dluhů například rozšířením současné 
politiky milostivého léta, stejně jako 
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Aver Roma Chanov, František Nistor
Spolek Aver Roma vznikl v roce 2011 v Chanově v Mostě. Jeho hlavním cílem je 
integrace a vzdělávání romských dětí. Aver Roma zpočátku organizoval tréninky 
fotbalového týmu, který fungoval jako místo, kde se setkají romské děti s dětmi z 
majority, což jim má pomoci v komunikaci s ostatními dětmi během studia mimo 
„vyloučenou lokalitu“. Postupně si Aver Roma začal pronajímat část nepoužívané 
školky od města, kde pořádá volnočasové aktivity pro děti, doučování, hudební 
zkušebnu. Školka zároveň funguje jako styčný bod pro obyvatele Chanova, kam si 
lidé chodí pro radu, podporu, kde řeší své problémy. Aver Roma usiluje o změnu 
obrazu „vyloučené lokality“. 
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zjednodušení možnosti oddlužení tak, 
aby byla přístupnější, trvala kratší dobu 
či bylo nutné splatit menší část dluhů.26 
Systémovým a celistvým řešením pro-
blému, k němuž se dnes kloní stále větší 
část odborné i laické veřejnosti, je pak 
úplné zrušení instituce soukromých 
exekutorů a převedení všech exekuč-
ních výkonů pod českou justici, státní 
soudní vykonavatele a správní orgány   
v rámci správních a daňových exekucí.27 

5. Krajina přístupná 
lidem a spravovaná 
udržitelně

Obnova a ozdravení krajiny pozname-
nané těžbou a těžkým průmyslem je 
jedním ze zásadních témat spojených 
se spravedlivou transformací. Krajina 
je dnes zranitelná vůči změnám klima-
tu, sužuje ji sucho, klesá biodiverzita. 
V těžebních oblastech nemá jasnou bu-
doucnost, je předmětem spekulací, kte-
ré mohou ztěžovat rozvoj nedalekých 
obcí.

„Společnost, která je méně závislá na 
uhlí, umí lépe využívat krajinu. A pokud 
chceme žít v souladu s krajinou, tak hned 
narazíme na vlastnická práva. Firmy nebo 
jednotlivci, často se sídlem daleko od 
nás, vlastní rozlehlé plochy v našem oko-
lí a my je nemůžeme používat. Tím jsme 
víc závislí na uhlí, cestování a průmyslu. 
Chceme, aby místní lidi měli vlastnický 
práva na krajinu kolem sebe,“ navrhuje 
Jan Simon Stromsnes. Otevírá tak téma 
nedostupnosti krajiny lidem. Rozlehlé 
části krajiny jsou majetkem velkých firem, 
ať už zemědělských nebo například So-
kolovské uhelné či Asentalu.28 Pokud by                                                  
s nimi obce nebo jejich obyvatelstvo měly 
nějaký záměr, musely by získat souhlas 
vlastníka nebo ji odkoupit. Zuzana Kluso-
vá například zmiňuje paradoxní situaci, 

kdy OKD platí městu Karviná kompenzace 
za „důlní škody“, peníze ale zřejmě po-
slouží právě na výkup pozemků od Asen-
talu, aby na nich město mohlo postavit 
průmyslovou zónu. Vlastník pozemků tak 
dostane peníze z kapsy státního podniku, 
který mu původně patřil, než ho zadlužil a 
prodal státu.

„Zároveň vnímám to, že společnou ze-
mědělskou politiku EU, která jde směrem 
ekologického zemědělství, si naše minis-
terstvo vyloží po svém a zemědělské do-
tace spolknou velcí podnikatelé. Jejich 
výměra je brutální a jim bohatě stačí vyžít 
z dotací, tím pádem dělat minimum ak-
tivit, který zajistí, že ty dotace dostanou. 
Zemědělci, kteří by rádi praktikovali udr-
žitelné, agrotechnické postupy pro práci 
s půdou a krajinou jsou vmezeřený mezi 
lány podnikatelů, kteří si zemědělskou 
venkovskou kulisu vybrali pro generová-
ní zisku,“ popisuje ekologický zemědělec   
Veselý z Valče v Karlovarském kraji. To, jak 
se v Česku přerozdělují evropské peníze, 
tak není otázka pouze Fondu spravedlivé 
transformace. Malé ekologické farmy se           
s ní potýkají už dlouho. Ekologizace ze-
mědělství je přitom jedním z klíčových 
kroků k udržitelnosti a zmírňování změny 
klimatu.

Kvůli těžbě a dalším lidským zásahům, 
ale také kvůli projevům změny klimatu 
je nutné starat se o obnovu krajiny. Ini-
ciativa Živá voda představuje model, 
jak toho docílit a přitom vytvářet smys-
luplná a udržitelná pracovní místa. Po-
řádá školení, na nichž lidi učí o tom, jak 
navracet vodu do krajiny. „Proces s kraji-
nou je vnímaný jako věc vyhrazená hlav-
ně odborníkům a my tenhle princip naru-
šujeme. Dáváme lidem nástroje, aby oni 
sami mohli být experty a iniciátory změn,“ 
vysvětluje Tereza Vohryzková. Školení 
se může zúčastnit kdokoliv — účastníci             
a účastnice pocházejí z nejrůznějších so-
ciálních skupin. Po absolvování školení se 
člověk může stát místním koordinátorem 
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Živá voda - Společně proti suchu,
Tereza Vohryzková
Iniciativa se snaží o adaptaci české krajiny na změnu klimatu. Využívá k tomu 
znalosti a nástroje, které vyvinula organizace Živá voda a do které se zapojuje ve-
řejnost.  Tato metodika se předává zájemcům a zájemkyním z řad veřejnosti, a to 
formou intenzivního vzdělávacího kurzu, po němž následuje dlouhodobá pod-
pora. Tímto způsobem se zajišťuje, aby lidé, kteří mají k dané lokalitě vztah a po-
zorují v ní změny, trápí je současný stav a chtějí s ním něco dělat, získají nástroj, 
jak situaci zlepšit. Tato iniciativa dává místním lidem moc iniciovat změny v boji 
s klimatickou krizí. Je decentralizovaná a lidé se na ni nabalují metodou sněhové 
koule. Iniciativa se snaží najít lidem placené pozice a vytvořit tím pracovní místa 
v regionu. Vedlejším pozitivním efektem je generování nových sousedských 
vztahů.

https://spolecneprotisuchu.cz/

https://spolecneprotisuchu.cz/
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v místě, kde žije, a tam společně s dalšími 
lidmi realizovat obnovu místní krajiny: od 
studie proveditelnosti, až po samotnou 
práci v terénu. 

Tento model umožňuje vytvářet pracovní 
místa kdekoliv. Živá voda dává lidem ná-
stroj, díky němuž mohou sami pracovat 
na řešení změny klimatu ve svém okolí. 
„Myslím si, že je to hrozně dobrý potká-
vací moment, kdy lidé mohou využít svo-
je znalosti krajiny, a zároveň v budoucnu 
najít uplatnění. Takže pokud se to naučí 
na té jedné konkrétní studii, mohou to 
pak dělat i v dalších lokalitách. Vzhledem 
k tomu, že potřeba adaptace na změnu 
klimatu bude postupem času růst, bude 
vznikat i pro ně daleko více příležitos-
tí, jejich práce bude žádaná,“ hodnotí 
Vohryzková. 

Pro udržitelnou krajinu, kterou by zároveň 
mohli lidé smysluplně využívat, je podle 
našich rozhovorů důležité zejména na-
rovnání vlastnických vztahů nebo mož-
nost krajinu využívat i bez vlastnictví, 
konec zastavování úrodné půdy průmy-
slovými halami a změna zemědělských 
dotací tak, aby podporovaly malé země-
dělce  a zemědělkyně. Lepší dostupnost 
hospodaření pro mladé a začínající farmy 
může zároveň vytvořit pracovní příležitos-
ti a napomoci k udržitelnosti. Podobně        
i převedení zrekultivovaných pozemků po 
těžbě do vlastnictví obcí a měst, pokud 
o ně mají zájem, může pomoci v hledá-
ní vhodných způsobů jak užívat krajinu. 
Je také možné využít postupy, které se 
soustředí na zvýšení schopnosti krajiny 
zadržovat vodu. Drobná opatření jako 
například zdrsnění krajiny mají protipo-
vodňový efekt a brání erozi. I v rekultiva-
cích je možné využít schopnosti krajiny 
ve spontánní sukcesi, tedy samovolné 
změně druhových společenstev na da-
ném stanovišti, která může pomoci zvý-
šení biodiverzity daného stanoviště           
a zároveň je levnější.
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Závěrem

V následujících letech čeká české uhelné 
regiony rychlá snaha o rozdělení peněz 
pomocí Operačního programu spravedli-
vé transformace. V lednu 2022 má být vlá-
dě a Evropské komisi předložen Plán spra-
vedlivé územní transformace společně                                                                                      
s Operačním programem, následně se 
mají zveřejnit pravidla pro podávání žá-
dostí do výzev Operačního programu. 
S rozdělením prostředků z fondu nelze 
dlouho otálet, protože podle jeho pravi-
del je nutné již do roku 2026 přidělit 75 
% dostupných prostředků na realizaci 
konkrétních projektů. Následujících pět 
let proto bude pro provedení spravedlivé 
transformace zcela klíčových. Již v roce 
2024 bude uzavřen důl ČSA, úplný konec 
těžby uhlí ve zbývajících dolech se kvůli 
tlaku veřejnosti a ceně emisních povole-
nek posouvá o poznání blíže než rok 2038 
doporučený uhelnou komisí. Souběh 
těchto událostí zvyšuje naléhavost ekono-
mické proměny.

Kvůli časovému tlaku a nedostupnosti in-
formací hrozí, že veřejné prostředky bu-
dou vyčerpány na samoúčelné projekty, 
které pak s ukončením financování zase 
zaniknou. Sousloví „Spravedlivá transfor-
mace“ se tak v očích veřejnosti může stát 
v nejhorším scénáři pouze dalším evrop-
ským fondem, či dokonce získat podobný 
„věhlas“, jaký dnes patří rozdělení fondu 
IROP Severozápad. Spontánní a neřízený 
útlum uhlí může uvrhnout do nejistoty 
pracující, kteří se budou potýkat s neza-
městnaností nebo nekvalitními možnost-
mi nesmyslných pracovních míst a bu-
dou jim chybět vzdělání a kompetence                    
a celkově vidina dlouhodobě udržitelného 
zaměstnání. Strukturální problémy uhel-
ných krajů navíc mohou ještě prohloubit 
politická opatření, obzvláště pokud by 
byly podobně jako během hospodářské 

krize z roku 2008 zaváděny škrty ve veřej-
ných službách, které jsou již dnes v těchto 
regionech oslabené.

Představením politických doporučení pro 
spravedlivou transformaci zdola chceme 
přispět k úspěšně zvládnuté spravedlivé 
transformaci. Politická doporučení mo-
hou sloužit široké veřejnosti jako kompas 
pro posuzování průběhu proměny ekono-
miky kraje. Jsou také výzvou k budování 
vztahů spolupráce mezi různými skupina-
mi lidí, spolků a firem, které společně mají 
ve svých rukou proměnu jejich regionu na 
lepší místo k životu pro všechny. Rozdě-
lení fondu spravedlivé transformace může 
nastartovat množství nových iniciativ                           
a hmatatelně zlepšit kvalitu života oby-
čejných lidí. Soudržnější společnost může 
nabídnout nové příležitosti pro lidi, kteří 
jsou dnes nuceni vydělávat si na živoby-
tí v neformální ekonomice, či v nejistých 
pracovních podmínkách.
 
Věříme také, že tento dokument podpoří 
spolupráci nejrůznějších sociálních sku-
pin s veřejnou správou, tedy s politiky          
a političkami na komunální, krajské, ná-
rodní i evropské úrovni. Předpokládáme, 
že návrhy vycházející „zdola“ mohou in-
spirovat politické změny s vysokou mírou 
veřejné podpory. Za deset let se tak mo-
hou z uhelných krajů namísto periferií stát 
rozkvétající regiony, v nichž bude pro lidi 
možné žít spokojený, důstojný a kvalitní — 
zkrátka dobrý — život.
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Summary 

public there is no shared idea of the de-
sired outcome of the transformation. For 
this reason, we include direct quotations 
in the document by which local actors 
describe the fundamental problems and 
name the desired solutions. In this way 
they show how the steps leading to eco-
nomic transformation can be communi-
cated in a clear and understandable way.

The resulting analysis consists of two 
parts. In the first part, the text summa-
rises the current developments in the 
preparation of a just transition, including                     
a critique of its shortcomings in terms 
of transparency and participation and 
the relevance of policy measures propo-
sed from below, i.e. by public actors and 
the local population. It also formulates 
recommendations to increase public in-
fluence on decision-making and ensure 
that the transformation benefits local 
needs. The heart of the analysis is part 
two, which proposes concrete solutions 
in four thematic areas that should be re-
flected in economic restructuring. 

These themes are:

Summary and recommendations In 
this publication, we present policy re-
commendations for a just transition from 
below and provide specific suggestions 
to act for the successful economic trans-
formation of the coal regions. These re-
commendations have emerged from the 
hitherto most thorough participatory ana-
lysis of the core issues of the just transi-
tion. Moreover, it is based on interviews 
with representatives of eight civic initia-
tives that work on improving life quality 
in the Karlovarsky, Ustecky and Morav-
skoslezsky regions. Therefore, it is reaso-
nable to expect that these measures will 
have broad social support, effectively ad-
dress the entanglement of various social 
problems, and appropriately complement 
the distribution of resources from the Just 
Transition Fund.

The perspective of citizen initiatives is 
vital for assessing the success of the 
transformation. It should be considered 
in planning as it leads to further possibi-
lities for open and meaningful commu-
nication with the public administration. 
By evaluating the just transition process 
from different perspectives, counterpro-
ductive investments that delay the nee-
ded transformation or ultimately increase 
its cost can be avoided. The just transition 
perspectives from below focus on social 
justice and cohesion, a stable economy 
and environmental sustainability. These 
perspectives go beyond productive in-
vestment and „green“ growth to assess 
the success of the transformation.

One of the key challenges to a successful 
transformation is a lack of clarity and pro-
cedural ambiguity. Only a tiny part of the 
public has an idea of the concept of just 
transition. Even among the professional 

meaningful participation, 
decent and meaningful work,  
affordable and sustainable housing, 

affordable energy prices, in-
vestment in energy conservation  
and freeing people from debt traps,   
and finally changes in the natural 
environment to make it accessible 
to all and managed sustainably.

 
A summary of the identified needs and the 
recommended policy proposals to address 
them are presented in the table below.
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mation plans developed by ministries and 
regions. For a more detailed elaboration, 
see Chapter 2: What Coal Regions Need. 
It identifies key needs and proposes 
appropriate policies that will lead to envi-
ronmental sustainability and social cohe-
sion and can reasonably be expected to 
have public support.

Identified needs of 
local people

Meaningful participa-
tion in planning and 
decision making

Decent and meaning-
ful work

Establishment of citizens‘ assemblies and local coun-
cils to participate in planning
Smaller targeted meetings with different groups for 
planning
Proactive informing of the public by the civil adminis-
tration during policy developmen
Greater proportion of public funding to smaller 
initiatives
Public consultation on just transition plans, but also 
on particular strategic projects 
Assistance with project preparation and administrati-
on for minor applicants

Proposed solutions

Support for decent jobs in sectors that are suffering 
from shortages according to the needs analysis (e.g. 
reproductive professions such as doctors, caregivers, 
teachers, or crafts)

Recommendations

The process of designing a just transfor-
mation is compromised by the lack of 
participation of those directly affected, 
which can result in misunderstandings 
and even resistance to the measures 
being introduced.

These policy recommendations from 
below have been developed in a parti-
cipatory way, through semi-structured 
interviews, formal and informal discussi-
ons directly in the localities where mobi-
lised people live and work, transforming 
their surroundings in coal regions for the 
better. Although the recommendations 
are not exhaustive, they pay more atten-
tion to the needs of local people than was 
allowed by the participatory activities in 
the preparation of the equitable transfor-
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Affordable and 
sustainable housing

End energy poverty 
and other forms of 
poverty: affordable 
energy, savings and 
freedom from debt 
traps

Natural environment 
accessible to people 
and managed sustai-
nably

Promoting education related to the above sectors
Support in administrative and bureaucratic tasks 
for small and start-up entrepreneurs or cooperative 
enterprises, especially those setting up a business
Reduction of labour taxation to motivate the tran-
sition from the “švarcsystém” – delegating work to 
self- employed persons instead of creating proper 
employee  contract - to decent work relations
Creating jobs as close to home as possible, for 
example in the form of guaranteed green and 
decent jobs
Allowing and encouraging retraining within exis-
ting contract employment
Promoting the employment of Roma men and wo-
men in local government and public institutions
Recognition and support for alternative and infor-
mal forms of work, such as neighbourhood assis-
tance or the Participatory Guarantee System
Ensuring accessible quality lifelong learning and 
effective retraining in cooperation with future 
employers

Promoting green renovations, reducing energy 
costs through investment in renewable energy and 
insulation
Transfer of immovable property from large owners 
to housing associations or to local residents
Promoting social housing 

End private bailiffs; introduce the territoriality of 
bailiffs
Jubilee – a measure forgiving debts to public com-
panies and institutions after payment of the original 
claim and administrative fee
Debt Relief
Investing in energy savings
Support for community renewable energy

Public involvement in planning large-scale changes 
of the natural environment    
Designating space for spontaneous succession 
recultivation
Building nature based-solutions
Support for young and new farmers
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Rozhovory
Rozhovor s Terezou Vohryzkovou z Živé vody, v Praze 16. června 2021
Rozhovor s Evou Lehotskou z komunity Bedřiška, v Ostravě 28. června 2021
Rozhovor se Zuzanou Klusovou z SOS Karviná, v Ostravě 29. června 2021
Rozhovor se Simonem Janem Stromsnesem ze Zahrady Všech, v Solanech 10. čer-
vence 2021
Rozhovor s Petrem Globočníkem z MY Litvínov, v Ústí nad Labem 21. července 2021
Rozhovor s Františkem Nistorem ze spolku Aver Roma, v Chanově 22. července 2021
Rozhovor s Vojtěchem Veselým z Biostatku, ve Valči 22. července 2021
Rozhovor se Zdeňkou Brožovou z Chebska za klima, v Chebu 22. července 2021
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lých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k hospodář-
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pracovních míst;“. Celý seznam je dostupný online (https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-
-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/uhelne-regiony/fond-pro-spravedlivou-transforma-
ci-(fst)). Je zjevné, že v českém prostředí se k malým, středním a nově vznikajícím podnikům 
dostane možnost čerpat z FST až po velkých podnicích, které se zařadily mezi předvybrané 
strategické projekty. 
3 Další informace o Fondu spravedlivé transformace viz: https://ec.europa.eu/info/stra-
tegy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mecha-
nism/just-transition-funding-sources_en
4 Průběžná zpráva Bankwatch viz: https://bankwatch.org/wp-content/
uploads/2021/07/2020-07-09_TJTP-briefing-3_final.pdf
5 Viz studie Transparency International: https://www.transparency.cz/publikace-a-analy-
zy/spravedliva-transformace-a-korupcni-rizika/
6 Griffin, Paul, and C. R. Heede. „The carbon majors database.“ CDP carbon majors 
report 2017 14 (2017).
7 Webové stránky kampaně viz: https://exxonknew.org/
8 Iniciativa Collapse Total viz: https://glasgowagreement.net/en/collapse_total/
9 Průzkum viz: https://oenergetice.cz/uhli/pruzkum-vetsina-cechu-by-se-rada-zbavila-
-zavislosti-na-uhli
10 Evropská environmentální agentura používá termín Growth without economic growth 
a píše o post-růstu a nerůstu jako možných alternativách, přičemž potvrzuje nemožnost de-
couplingu. Přehledně viz zde: https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-econo-
mic-growth
11 Viz: Parrique, Timothée, Jonathan Barth, François Briens, Christian Kerschner, Alejo 
Kraus-Polk, A. Kuokkanen, and J. H. Spangenberg. „Decoupling debunked.“ Evidence and argu-
ments against green growth as a sole strategy for sustainability. A study edited by the European 
Environment Bureau EEB (2019). Dostupné z: https://eeb.org/library/decoupling-debunked/
12 Pojem „vyloučená lokalita“ v tomto textu dáváme do uvozovek, protože z našich 
rozhovorů vyplývá, že se proti této kategorii jejich obyvatelé a obyvatelky vymezují. Svými akti-
vitami pro místní komunity se snaží docílit toho, aby jejich lokalita vyloučená nebyla.
13 Viz Transnational Institute. Březen 2021. The Future We Want. Dostupné z: https://futu-
rebeyondshell.org/wp-content/uploads/2021/03/THE-FUTURE-WE-WANT.pdf
14 Viz: Poziční stanovisko obce Pödelwitz k plánovanému rozvoji. Dostupné z: https://
www.alle-doerfer-bleiben.de/wp-content/uploads/2020/06/Poedelwitz-hat-Zukunft.pdf  
15 Viz: CEE Bankwatch. Březen 2020. Hrdinové spravedlivé transformace. Dostupné z: 
https://www.cde-org.cz/media/object/1565/justtransition-heroes_cz_net.pdf
16 Reportáž o Klimajízdě je dostupná zde: https://denikreferendum.cz/clanek/33277-jak-
-chteji-lide-zit-az-skonci-uhli-zeptejte-se-jich?fbclid=IwAR3oAnMAu62hyw5pUc4fVvnsZK2ParK-
53g5h3zj9O2kKAqFkLTuT-UPYElM
17 Například tiskové zprávy ekologických nevládních organizací dostupné zde: https://
oenergetice.cz/energetika-v-cr/zastupci-nevladnich-organizaci-kritizuji-plan-spravedlive-uzem-
ni-transformace nebo zde: https://hnutiduha.cz/aktualne/nalit-penize-velkym-firmam-neptat-se-
-lidi-neni-spravedliva-transformace-shoduji-se
18 Rozcestník na strategické projekty tří uhelných regionů dostupný zde: https://www.

  36

https://re-set.cz/transformace/
http://www.dotaceeu.cz
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/uhelne-regiony/fond-pro-spravedlivou-transformaci-(fst)
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/uhelne-regiony/fond-pro-spravedlivou-transformaci-(fst)
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/uhelne-regiony/fond-pro-spravedlivou-transformaci-(fst)
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_en
https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2021/07/2020-07-09_TJTP-briefing-3_final.pdf
https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2021/07/2020-07-09_TJTP-briefing-3_final.pdf
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/spravedliva-transformace-a-korupcni-rizika/
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/spravedliva-transformace-a-korupcni-rizika/
https://exxonknew.org/
https://glasgowagreement.net/en/collapse_total/
https://oenergetice.cz/uhli/pruzkum-vetsina-cechu-by-se-rada-zbavila-zavislosti-na-uhli
https://oenergetice.cz/uhli/pruzkum-vetsina-cechu-by-se-rada-zbavila-zavislosti-na-uhli
https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-economic-growth
https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-economic-growth
https://eeb.org/library/decoupling-debunked/
https://futurebeyondshell.org/wp-content/uploads/2021/03/THE-FUTURE-WE-WANT.pdf
https://futurebeyondshell.org/wp-content/uploads/2021/03/THE-FUTURE-WE-WANT.pdf
https://www.alle-doerfer-bleiben.de/wp-content/uploads/2020/06/Poedelwitz-hat-Zukunft.pdf
https://www.alle-doerfer-bleiben.de/wp-content/uploads/2020/06/Poedelwitz-hat-Zukunft.pdf
https://www.cde-org.cz/media/object/1565/justtransition-heroes_cz_net.pdf
https://denikreferendum.cz/clanek/33277-jak-chteji-lide-zit-az-skonci-uhli-zeptejte-se-jich?fbclid=IwAR3oAnMAu62hyw5pUc4fVvnsZK2ParK53g5h3zj9O2kKAqFkLTuT-UPYElM
https://denikreferendum.cz/clanek/33277-jak-chteji-lide-zit-az-skonci-uhli-zeptejte-se-jich?fbclid=IwAR3oAnMAu62hyw5pUc4fVvnsZK2ParK53g5h3zj9O2kKAqFkLTuT-UPYElM
https://denikreferendum.cz/clanek/33277-jak-chteji-lide-zit-az-skonci-uhli-zeptejte-se-jich?fbclid=IwAR3oAnMAu62hyw5pUc4fVvnsZK2ParK53g5h3zj9O2kKAqFkLTuT-UPYElM
https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/zastupci-nevladnich-organizaci-kritizuji-plan-spravedlive-uzemni-transformace
https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/zastupci-nevladnich-organizaci-kritizuji-plan-spravedlive-uzemni-transformace
https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/zastupci-nevladnich-organizaci-kritizuji-plan-spravedlive-uzemni-transformace
https://hnutiduha.cz/aktualne/nalit-penize-velkym-firmam-neptat-se-lidi-neni-spravedliva-transformace-shoduji-se
https://hnutiduha.cz/aktualne/nalit-penize-velkym-firmam-neptat-se-lidi-neni-spravedliva-transformace-shoduji-se
https://www.mzp.cz/cz/news_20210723-Kraje-doporucily-35-projektu-do-Operacniho-programu-Spravedliva-transformace


88

mzp.cz/cz/news_20210723-Kraje-doporucily-35-projektu-do-Operacniho-programu-Spravedli-
va-transformace
19 Příkladem dobré praxe je slovenský region Horná Nitra, kde o směřování regionu po 
ukončení těžby uhlí probíhaly půl roku téměř každý týden diskuze, kde se místní podnikatelé, 
zástupkyně škol, technické univerzity, samosprávy a horníků scházeli nad přípravou společné 
vize. Do odchodu od uhlí teď lidé vkládají větší naděje, protože se na procesu přímo podíleli, 
rozumí mu a vědí, co teď mohou udělat oni sami, a na konec uhlí, který nastane za 2 roky, se cítí 
dobře připraveni. Podrobný report o participaci v přípravě plánu odklonu od uhlí ve slovenském 
regionu Horné Nitry zde: https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2019/09/Transformation-
-Action-Plan-Upper-Nitra.pdf (v angličtině), pro další příklady například Zindulková, Dombrovská 
(vyjde brzy) nebo stránky Just Transition Info zde: https://www.just-transition.info/reports/
20 Zindulková, K. Uhlí, zaměstnanost a spravedlivá transformace v podmínkách České 
republiky. 2020. Dostupné zde: https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2020/06/AMO_uhli_
zamestnanost.pdf
21 K participativním systémům záruky kvality více viz na stránkách Pro-Bio Ligy: https://
www.lovime.bio/projekty/pgs/
22 Příklad kampaně za garantovaná pracovní místa ze Spojených států viz: https://jobgu-
aranteenow.org/why
23 Na Ostravsku typicky kauza bytů OKD. Ty měly v 90. letech přejít do osobního vlast-
nictví svých obyvatel, ale místo toho byly skoupeny miliardářem Bakalou a dodnes jsou jedním 
portfoliem, ačkoliv na postu jeho majitele se postupně vystřídalo několik nadnárodních korpo-
rací. Dnes jsou ve vlastnictví švédské firmy Heimstaden.
24 Podrobně popisují korelaci mezi nestabilním bydlením na sociální problémy napří-
klad studie Sociologického časopisu zde: https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/
kocman_a_klepal_2016_evaluace-prostupne-bydleni_fin_print.pdf nebo Ministerstva práce a 
sociálních věcí zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Analyza_dopadu_nedo-
stacujiciho_bydleni_na_skolni_a_dalsi_problemy_deti_v_CR.pdf/26bac884-b124-6f49-beec-
-a062b2eec275
25 Mapa „vyloučených lokalit“ podle studie Ministerstva práce a sociálních věcí, dostup-
né na: https://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/www/index9ba9.html?page=3. Podle Mapy exekucí 
se všechny tři uhelné kraje umístily v čele oblastí s nejvyšším podílem lidí v exekuci. Dostupné 
na: http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/
26 Milostivé léto je zákon, který umožňuje lidem, kteří mají dluhy u státu (například za 
jízdu načerno, u zdravotní pojišťovny nebo v některých případech na nájmu), aby se zbavili 
přirážek a zaplatili pouze původní dluh. Platí od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.
27 Otázkou, proč je v České republice tolik lidí v exekucích a co by se s tím dalo dělat, se 
zabývá například sociolog Daniel Prokop ve své knize Slepé skvrny, ve výzkumu Rozděleni svo-
bodou a v rozhovorech a komentářích, například zde: https://www.novinky.cz/kultura/salon/cla-
nek/co-s-insolvencnim-zakonem-daniel-prokop-a-jeho-uvod-do-prakticke-sociologie-40261192
28 Asental je firma miliardáře a bývalého uhlobarona Zdeňka Bakaly, kterého jsme výše 
zmínili v souvislosti s nedostupným bydlením. Jeho firma Ostravsko-karvinské doly spadla do 
insolvence a stát ji nevýhodně odkoupil, aby zachránil pracovní místa. Nyní firma Asental, tedy 
Bakala, blokuje státu možnosti s majetkem OKD nakládat, protože vlastní pozemky, na kterých 
majetek stojí. Více například zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bitva-o-uhelny-golf-stat-
-chce-bakalovy-pozemky-babis-odkup-odmital-115410
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